
(( )) تتتتركون وتذرون((  المؤلف قال كما صنم اسم وهو بعل أتدعون 
أحستتن قتتال وهنتتا تتتتركون تتتذرون تعبتتدونه )) فل الخسسالقين أحسسسن

يكتتون أن بتتد فل الختتالقين أحستتن قال بل الله تذرون يقل ولم نالخالقي
يكتتون أن بد ل الله وهو به يختص الذي الله اسم عن فالعدول نكتة هناك
معبتتودهم صتتلحية بعتتدم عليهتتم الحجتتة إقامتتة هو هنا والنكتة نكتة هناك

علتتى يقتتدر التتذي هتتو وحتتده واللتته الخلق يستطيع ل لنه ؟ لماذا للعبادة
خلتتق متتن كتتل الختتالقين أحستتن تعالى فالله الخلق أحسن وعلى الخلق

ل اللتته بخلتتق يضتتاهئون التتذين حتتتى خلقتتا منتته أحسن تعالى فالله شيئا
يمكتتن ول اللتته خلتتق على يقلدون هم بل الله خلق مثل يخلقوا أن يمكن

الختتالقين أحستتن هتتم وتعالى سبحانه فالله منه أحسن ول بمثله يأتوا أن
فتتاهم يفهتتم قد أنه وهو ) إشكال) وتذرون بعل (( أتدعون قوله وفي
فمتتا عليهتتم إنكتتار فل اللتته يتتذروا ولتتم البعتتل دعوا لو أنهم الية هذه من

ول البعتتل يتتدعون القتتوم هتتؤل ء أن يحتمتتل يقتتال أن الجتتواب ؟ الجتتواب
يتترون ل من الكفر طوائف في الن يوجد كما الله يعبدون ول الله يدعون

ل كتتانوا مثل الشيوعية فالدول ورؤساؤهم زعماؤهم إل ويتقى يطاع أحدا
التتذي الرب هو أنه ويرون القوانين هذه لهم سن ومن استالين إل يعرفوا
قتتوله فيكتتون هتتذا وعلتتى اللتته يعرفتتون ول يخشتتى وأن يطتتاع أن يجتتب

أنهتتم أي ظتتاهره )) على الخالقين أحسن وتذرون بعل (( أتدعون
الله ويدعون البعل يدعون أنهم ويحتمل الله يدعون ول البعل هذا يدعون
لدعا ء كالتارك فيكون عنه غني الله فإن الله ودعا الله غير دعا من ولكن

يروونتته فيمتتا وسلم عليه الله صلى الله رسول عن الحديث صح كما الله
عمل عمسسل مسسن الشسسرك عن الشركاء أغنى ( أنا قال أنه ربه عن

إليتتاس فيكتتون هتتذا  وعلتتى) وشركه تركته غيري معي فيه أشرك
غني فالله غيره معه بالله أشرك ومن به أشركوا لنهم لله تاركين جعلهم

ستتبيل على الله تركوا قد يكون أن فإما هذا وعلى الله يعبد لم فكأنه عنه
يكونتتوا متتتى الحكتتم ستتبيل علتتى اللتته تركتتوا قد يكونوا أن وإما الحقيقة

اللتته يعبتتدون ول البعتتل يعبدون كانوا إذا ؟ الحقيقة سبيل على الله تركوا
هتتؤل ء فتإن اللتته ويعبتدون البعتتل يعبتدون كتتانوا إذا الحكتتم ستبيل وعلى
 عنهم غني تعالى الله لن الله عبادة تركوا حقيقة

برفع"  المؤلتتف )) قتتال الولين آبائكم ورب ربكم اللهقال((  ثم 
"  الثلثة أحسن من البدل على ونصبها وهو إضمار على الثلةثة

أنهتتا علتتى الرفع الولى قرا ءتان فيها )) نقول آبائكم ورب رب الله(( 
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قبلهتتا عمتتا منقطعتتة الجملة هذه وتكون رب هو يعني محذوف مبتدأ خبر
آبسسائكم ورب ربكسسم الله((  الختتالقين أحستتن هتتو من لبيان استئنافية
علتتى الولين آبائكم ورب ربكم الله بالنصب الثانية )) والقرا ءة الولين

طيتتب الوليتتن آبتتائكم ورب ربكتتم اللتته وتتتذرون أي أحستتن من بدل أنها
حتتذفت لكنهتتا اللتته وأصتتلها المتتألوه بمعنتتى فتتالله الية معنى اما المهم

والمتتدبر ومتتالككم ختتالقكم أي وربكم الستعمال لكثرة للتخفيف الهمزة
(( ورب المتتدبر المالتتك الختتالق هتتو علينتتا متتر كمتتا التترب لن لموركم
قال وإنما الجداد وهم السابقين يعني الولين )) آبائكم الولين آبائكم

بيتتده التتذي هو وجل عز الله أن إلى )) إشارة الولين آبائكم (( ورب
متتن الله أماتهم ماتوا الولين البا ء هؤل ء فإن والموت الحياة خلق الخلق

المعلوم ومن الولين آبائهم مات كما يموتون سوف بأنهم هؤل ء فيذكر ؟
هتتذه متتن ينتقتتل ستتوف وأنتته بتتالموت وذكتتر قلب له كان إذا النسان أن

أن فلبتتد الجتتزا ء حيتتاة وهتتي أخرى حياة إلى العمل حياة هي التي الحياة
يتتذكر فكونه إليها يصير أن لبد التي المستقبلة للدار يعمل وأن قبله يلين
متتات كمتتا ستتيموتون بتتأنهم تتتذكيرهم وهو ذكرنا لما إشارة الولين البا ء
كتتان فإذا وحياتهم لموتهم الخالق هو تعالى الله أن ثانيا فليستعدوا هؤل ء

الصتتنم هتتذا سواه دون غيره وحده يعبد أن الواجب فإن لذلك الخالق هو
))   الولين آبائكم ورب ربكم الله((  ل ؟ والحياة الموت يخلق هل
متتا كتتذبوا أي كتتذبوه النتتار ) فتتي) لمحضرون فإنهم (( فكذبوه قال
عنتتد والعلتتم غيرهتتم قتتال كما وقالوا رسول أنه كذبوه وطلبا خبرا به جا ء
ذلتتك لهتتم قيتتل الرستتل من سبقوا الذين كل بل مثلنا بشر إل هذا ما الله
مم تعالى الله قال لل لأ مم ((  كك تت مأ كأ لي لب لن لن تذي لل من ا مم تم كك تل مب تم لق مو حح لق حد كنسسو لعسسا لو

لد كمو لةث لن لو تذي لل من لوا مم تم ته تد مع مم ل لب كهسس كم لل مع لل لي كه تإ للسس مم ال كه مت لء مم لجسسا كه كل كسسس كر
تت لنا يي لب مل ددوا تبا لر مم لف كه لي تد ميسس مم تفسسي لأ ته ته لوا مفسس كلوا لأ لقسسا لنسسا لو لنسسا تإ مر لف لمسسا لك تب
مم كت مل تس مر أ

ته ك لنا تب تإ تفي لو كك لل لما لش لنا تم لن كعو مد ته لت مي لل حب تإ تري مت كم لل مم لقا كه كل كس كر
تفي ته لأ لل كك ال تر لش تط تت لفا لوا لم لس تض ال مر ل

ل مم لوا كك كعو مد لر لي تف مغ لي مم تل كك من لل تم
مم كك تب كنو يقولون الرسل يكذبون سبق من كل أن ]المهم10)[إبراهيم:)   كذ

رد اللتته ولكتتن ملكتتا لجعله رسول يرسل أن الله شا ء ولو يعني بشر أنتم
بصتتورة )) يعنتتي رجل لجعلنسساه ملكسسا جعلنسساه لو((  قتتال هؤل ء على

يتبتتع وكيتتف ويقتتودهم ليتتدلهم لبشتتر ملكتتا ينتتزل أن يتلئتتم ل لنه الرجل
التلئتتم متتن لبتتد بتتل يمكن ل الصلية صورته على وهو الملك هذا الناس

المر عاد رجل جعله إذا مثلهم رجل لجعله البشر إلى ملكا الله أرسل فلو
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)) يلبسسسون ما عليهم (( وللبسنا قال ولهذا ملكا نريد قالوا كان كما
تكتتذيبهم فبستتب أي للستتببية هنتتا الفتتا ء لمحضتترون فإنهم فكذبوه طيب
وأما ذلك على وسيجازون القيامة يوم إلينا محضرون أي لمحضرون إنهم
للنتتار يستتبق لتتم لنه نظر " ففيها النار في " محضرون المؤلف قول
علتتى يتتدل قتتد المخلصين الله عباد إل الستثنا ء إن يقال أن إل اللهم ذكر
قتتال كمتتا عنتتدنا لمحضتترون أي أولتتى إليه أشرت الذي المعنى لكن ذلك
اللتته أن ) المهتتم) محضسسرون لدينا جميع لما كل (( وإن تعالى الله

وستتوف اللتته إلتتى يحضتترون ستتوف بأنهم هؤل ء عن أخبر بل هؤل ء توعد
على مهند يا يجازيهم
  اعمالهمالطالب:

هتتذه الجملتتة لمحضتترون فتتإنهم طيتتب... ؟ نمتتت هتتل  أعمالهمالشيخ: 
 مؤكد بكم مؤكدة

...الطالب:
 واللم إن  بمؤكدينالشيخ:

نجوا فإنهم منهم المؤمنين ) أي) المخلصين الله عباد (( إل قال ثم 
لنفستته اللتته أخلصتتهم التتذين المخلصتتين اللتته وعبتتاد النار من يعني منها

اللتته عبتتاد إل هنتتا والعبوديتتة الرستتل تكتتذيب ومن الشرك من فأخلصهم
؟ متصل أو منقطع هنا الستثنا ء خاصة عبودية

...الطالب:
منقطعتتا يكتتون إليتته أشتترتم متا وعلتتى متصل المؤلف كلم  علىالشيخ:

كتل أحتد يستتثنى ل فتإنه اللته إلتى محضترون أنهتم قلنا إذا أنا ذلك وجه
اللتته عبتتاد لكتتن يعنتتي منقطعتتا الستتتثنا ء فيكتتون هتتذا وعلتتى سيحضتتر

يتتترتب التتذي العتتذاب متتن أي الحضتتور هذا من ينجون سوف المخلصين
فتتي لمحضتترون إنهم المؤلف قول على أما والمجازاة الحضور هذا على
المتتؤمن إل النتتار فتتي يحضرون قومه أن يعني متصل الستثنا ء فإن النار
 المخلصين الله عباد منهم
سسسلم حسسسنا  ةثنسساء" المؤلف  قال)) الرخرين في عليه وتركنا(( 

آمسسن ومسسن هسسو وقيسسل ذكسسره المتقدم إلياس هو إلياسين على
المهلبسسون وقسسومه للمهلسسب كقسسولهم تغليبسسا معه فجمعوا معه

" أيضسسا إليسساس به المراد أهله أي بالمد ياسين آل قراءة وعلى
والقتترا ءة إلياستتين الولتتى القتترا ءة قرا ءتيتتن اليتتة في أن المؤلف أفادنا
إليتتاس هتتو إلياسين فهل إلياسين الولى قرا ءة على أما ياسين آل الثانية
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هتتو إلياستتين إن قتتال متن العلمتا ء فمتتن للعلمتا ء قولن فيه قومه هم أم
علسسى سلم)) ((  إبراهيم على سلم((  تعالى كقوله ويكون إلياس

ولكتتن إليتتاس علتتى سلم قال إلياس ذكر لما )) وهنا وهارون موسى
صار العجمي السم عربت إذا والعرب أعجمي السم لن اللفظ اختلف

أصتتله أنه يقال ايام قبل علينا مر الذي جهنم مثل التصرف من شي ء فيه
أيتتن متتن التعتتب إلتتى نحتتتاج ل هتتذا وعلى كهنام الفارسي وأصلها جهنام

نقتتول غتتانم ال خ عليتته وعلتتق  اللتته هدايتتة ال خ سأل كما ؟ جهنم اشتقت
كهنتتام تعرفتتون الن إلتتى هتتل كهنتتام من معرب لكنه فارسي اسم جهنم

؟ الله هداية عندكم
 متروك لكنه كهنام نعرفالطالب:
  متروكالشيخ:

كهنم من بجهنم جهنم  نعرفالطالب:
نفستته إلياس هو إلياسين جعلنا إذا نقول حال كل على  كهنم  منالشيخ:

العتترب أن ؟ ايتتش علتتى بنتتا ء بإلياستتين ومتترة بإليتتاس متترة جتتا ء صتتار
آل الثانيتتة القتترا ءة علتتى أمتتا المعربتتة العجميتتة الستتما ء في يتصرفون

المتتراد )) أن ياسين إل((  الولى القرا ءة على آخر  معنى وفيه ياسين
فتكتتون مسلمين فيقال مسلم في تزاد كما زيدت والنون اليا ء وأن قومه

يقتتال أن وأصتتلها المهلتتبين المؤلتتف قتتال كمتتا لليتتاس جمتتع إلياستتين
أصتتلها ياستتين آل هتتذا المهلتتبين قالوا ولكن المهلب إلى نسبة المهلبيون

قتترا ءة علتتى هتتذا قتتومه بتتذلك المراد وصار والنون اليا ء زيدت ثم إلياس
وهتتذا نفستته إليتتاس أنتته الول المعنى معنيان فيها يكون إلياسين ؟ ايش

فتتي تتصترف والعتترب أعجمتي استتم أنته علتى بنتا ء اللفظ في التصرف
 قومه باعتبار جمع وأنه قومه المراد أو تعريبها عند العجمية السما ء

تصتترف ياستتين كلمتتة فتتي أيضتتا فهتتي ياسين آل الثانية القرا ءة على أما
إليتتاس ياستتين بآل المراد فيكون هذا وعلى إلياس هو ياسين لن تعريبي
يتتدخل لتتم معهتتم ذكتتر إن إل الشتتخص فيهتتم يدخل الشخص فآل وقومه

يتتذكر لتتم إذا أمتتا محمتتد آله وعلى محمد على صل اللهم تقول كما فيهم
تعالى قوله في كما فيهم يدخل فإنه معهم

أولهتتم هتتو بل فرعون ) ومنهم) العذاب أشد فرعون آل (( أدرخلوا 
السسورد وبئسسس النسسار فسسأوردهم القيامسسة يسسوم قسسومه (( يقسسدم
 ) نعم) المورود

؟ واحد وادريس إلياس يقولون المفسرين : بعض الطالب
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...و إلياس بين فرق صحيح هو : ما الشيخ
؟...)) آبائكم ورب ربكم: ((  الطالب
الفوائد في الله شا ء ان : تأتي الشيخ

 ؟...: الطالب
  ... المرسلين من وجه له هذا : يتجه الشيخ

؟...: الطالب
أخطأ فقد نوح قبل أنه قال ومن إسرائيل بني أنبيا ء من : وإدريس الشيخ

. خطأ وهذا نوح قبل إدريس يجعلون المؤرخين من كثير
على قلنا )) اذا الخالقين احسن وتذرون بعل أتدعون: ((  الطالب

موجتتود الشتتكال زال متتا الله يدعون ول بعل يدعون أنهم الحقيقة سبيل
متتن ليستتوا أنهتتم عليهتتم ينطبتتق فل اللتته دعتتوا ومتتا بعل دعتتوا إذا أنهتتم

المشركين؟
 غيره ويدعو الله يدعو شخص من أكفر شي ء أي ينطبق ل : كيف الشيخ

ولتتم غيتتره ودعتتا الله دعا أحد إذا حقيقة انها حكم على : قصدي الطالب
؟ الحكم هذا عليه لينطبق لنه موجود الشكال زال ما الله يذر

 مشرك ؟  : ليش الشيخ
؟ حقيقة بأنها القول على : ل الطالب
وتتتذرون بعل اتدعون إطلقا الله دعوا ما فهم حقيقة بأنه قلنا : إذا الشيخ

متتا هتتؤل ء الله ويتركون البعل هذا يدعون هم طيب واضح تدعونه ما الله
تركهتتم معنتتى فيكون الله ويدعون البعل يدعون أما كفروا ولكن أشركوا

اللتته تركتته غيتتره اللتته متتع أشتترك متتن لن التارك حكم في  أنهم هنا لله
 وشركه

ونجيناهمسسا وهسسارون موسسسى على مننا (( ولقد تعالى الله قال 
فوائد: بعدها وما الية هذه ) في) العظيم الكرب من وقومهما

لن بالرستتالة وهتتارون موستتى علتتى وجتتل عتتز اللتته منتتة عظيم فمنها 
من تعتتالى الله قال البشر مقامات أعلى من الرسالة لمسس لو تع ((  تطسس له كي للسس ال

لل كسو لر لك لوال تئسس لل مو كأ لع لف لن لمسس تذي للسس لم ا لعسس من كه لأ للسس مم ال تهسس مي لل لن لع لن تمسس يييسس تب لن ال
لن تقي يدي يص تء لوال لدا له دش لن لوال تحي تل لصا ]69)[النسا ء:)   لوال

علسسى مننسسا (( ولقد لقتتوله رستتالتهما تأكيتتد الكريمتتة الية فوائد ومن
) ) وهارون موسى

متتن ذلتتك فتتإن بتتالعلم النبيتتا ء بتتإرث عليتته الله من  من أن فوائدها ومن
لتو يعنتتي المتتال متن أفضتتل العلتم إن العلتتم أهل قال ولهذا المن أعظم
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في ماله الغني بذل وإن حتى الغني من أفضل فالعالم وغني عالم اجتمع
 المال صاحب من أفضل لغيره المعلم بعلمه المنتفع فالعالم الله سبيل
عليه الرسول بعثة قبل وهذا واحد آن في الرسل تعدد جواز فوائدها ومن

 بعده نبي ول النبيين خاتم فهو بعثته بعد أما والسلم الصلة
الكسسرب مسسن وقومهمسسا (( ونجيناهما  قتتوله فتتي اليات فوائد ومن

متن بالنجتاة وقومهمتا وهتتارون موستتى علتتى اللته منة ) بيان) العظيم
وجتتل عتتز اللتته عنتتد متتن بعذاب أو الفراعنة أيدي على كان سوا ء الهلك

مذ قتتوله فتتي النعمة  هذه موسى قوم الله ذكر وقد نجاهما الله فإن تإ لو  ))
مم كك لنسسا مي لج من من لأ تل تمسس لن آ مو لعسس مر مم تف كك لن كمو كسسسو لء لي تب كسسسو لذا لعسس مل لن ا كلسسو يت لق كي

مم كك لء لنا مب لن لأ كيو مح لت مس لي مم لو كك لء لسا لنهتتم ويتتذبحون يقتلتتون آيتتتان ) فيهتتا) تن
وإزعاجا إرهابا بالله والعياذ الشاة تذبح كما يذبحونهم وتارة يقتلونهم تارة

 منه الله فأنجاهم
بنتتي )) أن العظيسسم الكسسرب (( من قوله في الكريمة الية فوائد ومن

فرعتتون استتتعباد متتن لهم حصل ما بسبب عظيم كرب أصابهم إسرائيل
ذلك فعل أنه قال من العلما ء فمن عظيما استذلل استذلهم كان لنه لهم
متتن ومنهتتم يتتده على ملكك ذهاب يكون ولد منهم سيولد أنه له قيل لنه
عتتزة لهتتم ويكتتون يكتتثروا أن من خشية إذللهم لمجرد ذلك فعل بل قال

ما عنه قيل الذي هذا من الخوف أجل من ذلك فعل وكونه ومنعة وشوكة
  دليل إلى يحتاج قيل
)) الغسالبين هسم فكسسانوا (( فنصسرناهم قوله في اليات فوائد ومن
النعتتم أعظتتم من النصر فإن بالنصر النسان على وجل عز الله منة بيان
أمامه ذليل منه خائفا عدوه ويكون وغلبة عزة له يكون النسان لن

علتتى ويتفتترع وقومه لموسى النهاية في صارت الغلبة أن فوائدها ومن 
من ينصر قد وجل عز الله بيد النصر بأن ذلك من العبرة أخذ الفائدة هذه
تل تعتتالى قتتال كما قوي هو من يذل وقد ضعيف هو كق لم ((  كهسس لل لك ال تلسس لما

تك مل كم مل تتي ا مؤ لك كت مل كم مل من ا كء لم لشا كع لت تز من لت لك لو مل كم مل من ا لم كء تم لشا دز لت تع كت من لو لمسس
كء لشا دل لت تذ كت من لو كء لم لشا لك لت تد لي كر تب مي لخ مل لك ا لن للى تإ يل لع حء ككسس مي رر لشسس تدي )) لقسس

]26عمران: [آل
أنتتك يعتتبر أي لتك غلبتتة يعتتتبر عتدوك هلك أن الكريمتة الية فوائد ومن
لتتم شتتك بل فتتإنه الله عند من بعذاب أو يدك على هلكه كان سوا ء غالبه
ومتتع اللتته بيتتد كتتان بتتل وقومه موسى يد على وقومه فرعون هلك يكن
غلبتة جعلته فرعتون متن وقتومه موستى إنجتا ء وجتل عز الله جعله ذلك
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اللتته صتتلى النتتبي قتتال كما وغلبة وفتحا نصرا يسمى العدو من والتخلص
ثم حارثة بن زيد من؟مع مع الراية كانت حين مؤتة غزوة في وسلم عليه
وكلهتتم رواحتتة بتن اللته عبتتد متع كتانت ثم طالب أبي بن جعفر مع كانت
) يسديه علسى الله ففتح رخالد أرخذها ( ةثم قال عنهم الله رضي قتلوا

صلى النبي فسمى منهم نجا ولكن يغلبهم لم الروم على ينتصر لم وخالد
وقتتومه موستتى نجاة هنا الله سمى كما فتحا النجاة هذه وسلم عليه الله
 وغلبة نصرا سماها فرعون من

)) المسسستبين الكتسساب (( وآتيناهما قوله في اليات هذه فوائد ومن
وهتتو وهتتارون لموستتى الكتاب بإيتا ء وتعالى سبحانه الله منة عظيم بيان
موسسسى علسسى مننسسا لقد (( و قوله في العام على الخاص عطف من

الله آتاه من أن هذا على ويتفرع منة أعظم الكتاب إيتا ء ) لن) وهارون
وستتنة كتتتابه علتتم النستتان اللتته آتتتى إذا المنة هذه من نصيب فله العلم

 المنة هذه من نصيب فله وسلم عليه الله صلى رسوله
)) المسسستبين (( الكتاب قتتوله في التوراة على الثنا ء الية فوائد ومن

على تعالى الله أنزله كتاب أعظم هي التوراة أن شك ول البيان البالغ أي
إسرائيل بني

للنتتاس تبيانتتا الكتتتب ينتتزل وجتتل عتتز اللتته أن الكريمة الية فوائد ومن 
ول الحقتتوق من لله يجب ما بمعرفة تستقل ل العقول أن ذلك من فيؤخذ

يمتنتتع متتا ول عليتته يجتتوز متتا بمعرفة ول الصفات من له يجب ما بمعرفة
وصفاته الله أسما ء باب في العقول حكموا من على رد ذلك في فيكون

المستقيم الصراط (( وهديناهما قوله في اليات هذه فوائد ومن 
فهتتذا مرتبتتته بلغتتت مهما بالهداية تعالى الله إلى مفتقر إنسان كل ) أن)

المستتتقيم الصتتراط إياهما بهدايته عليهما تعالى الله من وهارون موسى
يجتتب بتتل ل بهتتا ويعجب نفسه على فيعتمد عابد أنا عالم أنا قائل يقول ل

وهم الله أضلهم أناس من فكم بالهداية عليه الله نعمة قدر يرى أن عليه
 ذكا ء منه أقوى
اعوجتتاج ل مستتتقيم صراط وجل عز الله صراط أن الية هذه فوائد ومن
الصتتراط أن المعلتتوم ومن لسالكه سهل فهو ارتفاع ول انخفاض ول فيه
صتتراط لكتن ستالكه يعيتتق فتإنه انخفاض أو ارتفاع فيه أو معوجا كان إذا

 مستقيم ذلك من العكس على الله
الصتتراط إلتتى الهدايتتة فتتي محتتتاج النستتان أن اليتتة هتتذه فوائتتد ومتتن

توفيتتق وهدايتتة بتتإلى تعدى التي وهي دللة هداية هدايتين إلى المستقيم
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الصسسراط (( هسسديناهما قتتتال ولتتتذلك بنفستتتها تعتتتدى التتتتي وهتتتي
 الصراط إلى يقل ) ولم) المستقيم

) أن) الرخريسسن فسسي عليهما (( وتركنا قوله في اليات فوائد ومن 
ا عليهمتا وأثنتى الخريتن في وهارون موسى ذكر وتعالى سبحانه الله بم

يستحقانه
)) وهسسارون موسى على (( سلم قوله في اليات هذه فوائد ومن 

القبيتتح الثنتتا ء من سلمهما حيث وهارون موسى عن دافع سبحانه الله أن
)) وهسسارون موسسسى على (( سلم بأن القول على هذا الخرين في

أمتتا الخرين في السلم عليهما ترك أنه )) يعني  وتركنا(( بقوله متعلق
جملتتة فهو الله من السلم وجعلنا حسنا ثنا ء مثل عليهما ترك بأنه قلنا إذا

 قبلها بما تتعلق ل مستأنفة
)) بيتتان المحسسنين نجسزي كسذلك إنسسا((  قوله في اليات فوائد ومن

يجزيهتتم حيتتث أحستتنوا التتذين عبتتاده علتتى وتعتتالى ستتبحانه اللتته فضتتل
) ) وزيادة الحسنى أحسنوا (( للذين تعالى قال كما بالحسنى

وهتتو آختتر وجتته من العباد على وتعالى سبحانه الله فضل بيان أيضا وفيها
متترة عليهتتم من ثم يحسنون جعلهم أي بالحسان عليهم من الذي هو أنه

لله فإن تفعله إحسان فكل هذا وعلى الحسان هذا على بمجازاتهم ثانية
ثوابتتك الثانيتتة والمنة الحسان لهذا توفيقك الولى المنة منتين فيه عليك
الحسان هذا على

لشخصتته العامتتل يجتتزي ل وجتتل عز الله أن الكريمة اليات فوائد ومن 
بتتل وهارون بموسى يختص ل الجزا ء هذا أن بين ولهذا بعمله يجزيه وإنما

 محسن إنسان لكل هو
) فتتي) المؤمنين عبادنا من إنهما المحسنين نجزي كذلك (( إنا

لقتتوله اللتته عبوديتتة حقق الذي  المؤمن على الثنا ء الفوائد من الية هذه
)) المؤمنين عبادنا من (( إنهما

ضمن داخلون فهم ومرتبتهم منزلتهم علت مهما البشر أن فوائدها ومن 
تعتتالى اللتته فتتإن ذلتتك ومع النبيا ء أكابر من وهارون موسى لن العبودية
النستتان وصتتف أن المعلتتوم ومتتن وتعتتالى سبحانه له بالعبودية وصفهما
يكتتون أن فإما  عبد وهو إل إنسان من ما لنه وعز له شرف لله بالعبودية

لتته إنستتان كتتل إرادة له إنسان كل لموله عبدا يكون أن وإما لهواه عبدا
اللتته إرادة الرادة كتتانت إن التحرك أين وإلى الرادة هي ما ولكن تحرك

لغيتتره الرادة كتتانت وإذا الحريتتة هتتي فهتتذه دينتته إلى والتحرك وجل عز
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هتتؤل ء أن نتترى ولهتتذا رق ؟ حرية وإل رق فهذه شرعه غير إلى والتحرك
هتتي هتتذه أن متتدعين فوضتتى الناس يكون أن يريدون الذين الفوضويون

وجعلهتتم استتترقهم الشيطان لن بالرق ابتلوا الذين هم أنهم نرى الحرية
تركتتوا فهتتم الرق هذا من لسلموا وتعالى سبحانه الله عبدوا ولو له عبيدا
القيتتم ابتتن قتتال كمتتا والشتتيطان النفتتس برق وبلوا له خلقوا الذي الرق
وبلسسوا   له رخلقوا الذي الرق من هربوا"  قال النونية في الله رحمه
" والشيطان النفس برق

والشتيطان النفتس برق بلوا لكنهم لله العبودية هو له خلقوا الذي الرق 
ولبتتد الشتتيطان عبتتادة في ووقع إل الله عبادة من يهرب إنسان من فما

فهتتي للشتتيطان كتتانت وإذا للتته كانت إذا للنسان كمال وصف فالعبودية
نقص وصف

عبادنسا مسسن (( إنهمسسا لقتتوله اليمان فضيلة الكريمة الية فوائد ومن 
)) المؤمنين

منتته للنبيتتا ء فتتإن باليمتتان علتتق وصف وكل جزا ء كل أن فوائدها ومن 
 والكمل الوفر الحق

هتتذه فوائتتد ) من) المرسلين من إلياس (( وإن تعالى الله قال ثم 
بنتتي أنبيتتا ء من يظهر فيما إلياس أن لنا وسبق إلياس رسالة إثبات اليات

إسرائيل
يستحقون بما عباده على يثني وجل عز الله أن الكريمة الية فوائد ومن 

هتتؤل ء ذكتتر اللتته أن فلول مخلدا ذكرهم ليبقى الخرين في الوصاف من
شي ء عنهم علم وما صحائفهم لطويت النبيا ء

) دليل) تتقون أل لقومه قال (( إذ قوله في اليات هذه فوائد ومن 
قتال هتؤل ء لن النتواهي وتترك الوامتر فعل على تطلق التقوى أن على
وتسسذرون بعل (( أتسسدعون قوله لهذا ويدل الله بعبادة يعني تتقون أفل

) ) الخالقين أحسن
فتتي والستتلم الصتتلة عليهم النبيا ء تلطف بيان الكريمة الية فوائد ومن
يقتتل ولتتم والحتتث للعتترض )) وهذا تتقون أل((  قال لنه قومهم دعوة

كتتل ينتتزل ولكتتن اللتته اتقتوا يقولتون قتتد الرستتل أن متتع اللتته اتقتوا لهم
 به يليق بما منزلته مخاطب

اختصتتاص اليتتات متتن ستتبق متتا كل في فائدة وهي الية هذه فوائد ومن
بقوله بقومه سبق فيما الرسول رسالة
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إضتتافة متتن أخذتم إذا قائل قال ) فإن) تتقون أل لقومه قال (( إذ 
النبي وصف تعالى الله فإن بقومه الرسالة اختصاص الرسول إلى القوم
)) ولقومسسك لسسك لذكر (( وإنه فقال ذلك بمثل وسلم عليه الله صلى
فقتتط العتترب إلتتى مرستتل وستتلم عليه الله صلى النبي أن تقولون فهل

(( قسسل تعالى كقوله أخرى أدلة من رسالته عموم نأخذ لكننا ل فالجواب
لك ) وكقتتوله) جميعا إليكم الله رسول إني الناس أيها يا لر لبسسا لت  ))

تذي للسس لل ا لز لن لنسس لقسسا مر كف مل للسسى ا ته لع تد مبسس لن لع ككسسو لي لن تل تمي لل لعسسا مل ررا تل تذي )) لنسس
( كان الصتتحيح الحتتديث في وسلم عليه الله صلى ]وكقوله1[الفرقان:

 ) عامة الناس إلى وبعثت رخاصة قومه إلى يبعث النبي
أحسسسن وتسسذرون بعل (( أتدعون قتتوله فتتي اليتتات هذه فوائد ومن

ربمتتا صتتنم وهو البعل يعبدون لنهم القوم هؤل ء سفه ) بيان) الخالقين
أحستتن هتتو التتذي وجتتل عز الخالق ويذرون مخلوقا فكان بأيديهم صنعوه

وجل عز الله هو يعبد من أحق فإن السفه غاية أنه شك ل وهذا الخالقين
شي ء أي في خلقا أحسن وجل عز الله أن الكريمة الية هذه فوائد ومن 
ومناستتبتها وجمالهتتا الخلقتتة كمال من الخلق صفة إلى يعود ما كل في ؟

كتتتاب فليقتترأ المجتتال هتتذا فتتي يتوستتع أن أراد ومن ذلك وغير لطبيعتها
رحمتته العجتتاب العجتتب ذلتتك من ذكر فإنه القيم لبن السعادة دار مفتاح

 وجل عز الله خلق في الله
أحسن((  لقتتوله ختتالق بتتأنه يوصتتف تعالى الله غير أن الية فوائد ومن

فمتتن عليتته ومفضتتل مفضتتل اليتتة هذه في أن ذلك )) ووجه الخالقين
هتتو هتذا ونقتتول نعتم ستواه متا عليته والمفضل وجل عز الله ؟ المفضل

وجل عز الله كخلق ليس الخلق هذا لكن الله غير خالقين هناك أن الواقع
فقط وتحويل تغيير فخلق غيره خلق وأما إيجاد خلق الله خلق لن

الدمتتي يخلقتته ثتتم وجتتل عتتز اللتته ؟ الخشتتب خلق الذي من ذلك مثال 
؟ الحديتتد خلتتق متتن خالق ويقال ذلك أشبه وما وسرر أبواب إلى فيحوله

ذلتتك أشتتبه وما ومراكب ومعدات أواني إلى الدمي ويحول وجل عز الله
تغييتتر خلتتق ولكنتته اللتته مع مشاركة إنه نقول حتى إيجاد خلق ليس فهذا

اللتته صتتلى النتتبي قتتال ولهذا  شي ء إلى شي ء من الشي ء يحول وتحويل
ما الحقيقة في  وهم خلقتم ما أحيوا لهم يقال المصورين في وسلم عليه

اللتته كخلتتق يخلقوا لم فإنهم الصورة في وأبدعوا صوروا وإن حتى خلقوا
ليا لها ((  دي كس لأ لنا لب ال تر رل كض لث كعوا لم تم لت مس كه لفا لن لل لن تإ تذي لل لن ا كعو مد من لت تمسس
تن ته كدو لل من ال كقوا لل كل مخ ربا لي لبا تو كذ لل كعوا لو لم لت مج كه ا وإن ]حتتتى73)[الحتتج:) للسس
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لتتن فتتإنه الحيوان مثال أو الدمي مثال على جعله الذي تصويره في أبدع
 الله كخلق يكون
) أنتته) الولين آبائكم ورب ربكم (( الله قوله في اليات فوائد ومن

اللسسه((  لقوله اتعاظه في سببا يكون بما النسان يذكر أن للداعية ينبغي
وذهبتتوا فنتتوا قتتد آبتتا ءهم بتتأن )) فيذكرهم الولين آبائكم ورب ربكم
 البا ء ذهب كما تذهبون سوف أنتم وأنكم
بلتتغ مهمتتا النسان أن على دليل فكذبوه قوله في اليات هذه فوائد ومن
فيمتتن يتتؤثر أن يستلزم ل فإنه والعظة وبيانها الله إلى الدعوة عرض في

رقيقتتا عرضا إليهم الدعوة عرض رأيتم كما إلياس لن إليه الخطاب وجه
 كذبوه ذلك ومع للعبادة مستحق وحده الله أن على الدلة لهم وبين

نفستته يعتتتبر أل قتتوله رد إذا للداعيتتة ينبغتتي أنه الفائدة هذه على ويتفرع
من على والهداية البل غ هو عليه والذي عليه ما أدى لنه فاشل أو مقصرا

يشسساء مسسن يهدي الله ولكن هداهم عليك (( ليس وجل عز الله ؟
خيرا بك الله أراد فقد أنت أما للهدى لنقادوا خيرا بهؤل ء الله أراد ) فلو)

عليك ما بلغت لنك
؟ تؤخذ اين من العمل على الجزا ء ترتب الكريمة الية هذه فوائد ومن 

...: الطالب
 ابد قلبك بهاتف تكلمني أنت اظن فيما  خابر... لنه ال خ نسأل  لالشيخ:
...:الطالب

كه السببية على الدالة  الفا ءالشيخ:   كبو لذ لك مم (( ف كه لن تإ لن لف كرو لض مح كم )) لل
يكتتون الجتتزا ء أن أختترى آية في الله ذكر وقد العمل على مرتب فالجزا ء

فستتر ثتتم وكيفيتتة )) قتتدرا بذنبه أرخذنا فكل((  فقال العمل جنس من
الخذ هذا تعالى الله

(( قوله في العمل على المتسبب الجزا ء إثبات الكريمة الية فوائد ومن 
مم كه لن تإ لن لف كرو لض مح كم )) لل

يقتتل ولتتم لمحضتترون قتتال حيتتث وأمثتتالهم هتتؤل ء إهانتتة فوائتتدها ومن 
إلتتى العقوبتتة يضتتيف قتتد يقول قد أخرى آية في )) ولكنه  لنحضرهم((

جثيسسا جهنسسم حول لنحضرنهم (( ةثم تعالى قوله مثل وجل عز نفسه
( . (
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